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..الرتفيه تخصصنا وسالمتكم أبرز قيمنا
م لكالرتفيهوالتزاماً بالتوجيهات الرسمية الخاصة بالصحة العامة فإننا نوجه 

الذي قد " الطفش"يف منازلكم ومبستوى متعة عالية للقضاء عىل امللل أو 
.الحجر املنزيليحصل بسبب 

..  واللمة الحلوةالوناسةسننطلق مبجموعة أفكار مختارة لكم فيها التسلية و 
.سنطلقهامسابقاتوتحديات مجموعة فيديوهات و

..انرشوها بينكم وخلو الضحكة تزيد

..تجيكموالوناسةخليكم 
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أفكار 

ألعاب
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الفهرس
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لعبة الهرم

لعبة القارورة املتحركة

لعبة القنبلة

لعبة الرسعة القصوى

لعبة القلعة

3يف 3لعبة 

لعبة املِدوان

لعبة هندسة الط�ان

لعبة الشقلبة العجيبة

هام السحبفوق لعبة 

األلغامكانِسةلعبة 

حبةلعبة حبة 

لعبة اِبلعها

لعبة اقلب تغلب

لعبة املسكة الخارقة

لعبة ال يوقِّف

لعبة الصوت كالسيف

لعبة التسديد

أرض-لعبة جو

لعبة الزحف
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الهرم

:األدوات

.ورق أو بالستيككاسات 

:الطريقة

عة وبرس يبني هرم و بفن إنه كل متسابق يحاول 
.يحاول يرجع الكاسات مرة ثانية يف عامود واحد

..بعضتشجعوا إنكم مهم األع�ر و لكل تنفع 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2QzzrCO
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https://bit.ly/2QzzrCO


القارورة املتحركة

:األدوات

لصق+ قوارير بالستيك ٣

:الطريقة

ارورة رسم عدد من املربعات الفردية متساوية الحجم بلصق ونحط الق
فيه الخاصةويبدأ املتسابق بقلب القارورة .. األساسية يف الوسط

والزم تكون رأساً عىل عقب عشان يحرك القارورة األساسية لجهة
قارورة وكذا يبدأ الح�س م� يكون ارسع بقلب ال.. املتسابق الثا�

.يخرسعشان ما 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2UpyYo6
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https://bit.ly/2UpyYo6


القنبلة

:األدوات

موياكاسات فيها + كرات بلون� مختلفة 

:الطريقة

..  يلعبوها متسابق� يف نفس الوقت
ركز ، والشاطر اليل يالكاسةيرموا الكرات ل� ما تدخل يف يبدأوا

.ويرمي صح عشان يكمل الخط ويفوز 

.الفايز الزم يكون كمل صف أو عامودألن  X . Oتشبه لعبة هاللعبة

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2y0gYZT
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https://bit.ly/2y0gYZT


الرسعة القصوى

:األدوات

.كاسات ورق أو بالستيك بلون� مختلفة

:الطريقة

..كاسات أساسية عىل الطاولة لكل العب3وضع 
عىليحطوهابقلب الكاسات الخاصة فيهم وأول ما توقف ويبدأوا

..الكاسات األساسية لالعب الثا�
نتهي بحيث إنه كل العب يحاول يغطي كاسات الالعب الثا� ل� ما ي

..الوقت
.والفايز اليل يكون مغطي عىل الثا�

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3diBogJ
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https://bit.ly/3diBogJ


القلعة
:األدوات

بالستيككاسات ورق أو + بالون 

:الطريقة

عن لكاسةاويحاول إنه يشيل الكاسةكل متسابق ينفخ البالون داخل 
القلعهويكّون شكلطريق البالون ويحطها يف طاولة بعيدة شويا 

..  بالكاسات

يفويقدروا يتحكموا تنفع ليل نَفسهم طويل هاللعبةعاد 
..نَفسهم

.أما اليل نَفسهم قص� راحت عليهم 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3afAUpV 8

https://bit.ly/3afAUpV


3 X 3
:األدوات

كرات+ غرا أو لصق + كاسات بالستيك أو ورق + موياقوارير 

:الطريقة

..٣يف ٣عشان كذا سميناها .. عبارة عن ثالث مراحلهاللعبة

صح رأساً عىل إنه يجيبها قوارير ويحاول ٣مرحلة يرمي كل متسابق أول 
بعض بشكل عبارة عن كاسات ملصقة يف: املرحلة الثانية...عشان ينتقل للمرحلة الثانيةعقب 

ها صح يرموا الكاسات ويجيبو إنهم وبرضوا يحاولوا .. من القاعدةتتلصقيعني .. عكيس
ات من بعيد وبعدها ينتقلوا للمرحلة الثالثة اليل هيا رمي الكرات عىل الكاس.. عىل القوارير

.فايزوأرسع واحد يرميها عىل الكاسات الثالث هوا اليل 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2VclkoN
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https://bit.ly/2VclkoN


املِدوان

:األدوات

ورقبالستيك أو كاسة

:الطريقة

.ل� ما تثبت وتكون واقفه رأساً عىل عقب الكاسةتدوير 
..زي لعبة املِدوانبالزبط

.بسهولةحيفوزعاد اليل محرتف فيها هوا اليل 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2JNlCx2
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https://bit.ly/2JNlCx2


هندسة الط�ان

:األدوات

معدنقزاز أو كاست�+ ورق أو بالستيك كاسة

:الطريقة

إنه حاول القزاز واملتسابق يالكاسةالبالستيك داخل الكاسةوضع 
الكاسةخل البالستيك بحيث إنها تط� وتدخل داالكاسةعىل ينفخ 

..  القزاز الثانية 
.بعضالقزاز تكون بعيدة شويا عن الكاست�وطبعاً 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3aQerA1
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https://bit.ly/3aQerA1


العجيبةالشقلبة

:األدوات

كاسات بالستيك+ علب معدنية ٣

:الطريقة

بة البالستيك فوق العلالكاسةوضع قاعدة 
لكاسةايقلب إنه املعدنية ويحاول املتسابق 

.تدخل وتغطي العلبة املعدنيةإنها بحيث 

يلعبها أكرث من شخص وأرسع واحد هاللعبة
.يشقلب الكاسات هوا الفايز 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3e1OZJP
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https://bit.ly/3e1OZJP


فوق هام السحب 

:األدوات

عصا+ كاسات بالستيك 

:الطريقة

� زي تصإنها بالستيك بحيث كاسةتثبيت العصا من املنتصف فوق 
..امليزان

تكون كاسةيبني برج ناحيته بالكاسات برشط أن كلإنه وكل متسابق يحاول 
..اتعكس الثانية والفايز اليل يبني أطول برج بدون ما تطيح الكاس

الزم يلعبوها شخص� يف نفس الوقت ألنها زيإنه خلوا يف بالكم 
.  الثا�امليزان لو ما توازنت ممكن تطيح الكاسات وتخرب عىل 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2xTPcy3
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https://bit.ly/2xTPcy3


:األدوات

.كاسات بالستيك أو كاسات ورق+ بالون 

:الطريقة

فخ وضع صف من الكاسات البالستيك ويحاول كل متسابق إنه ين
شان البالون ويطيح الكاسات عن طريق توجيه فم البالون عليها ع

..  يخرج الهواء

.يلعبوها أكرث من شخص يف نفس الوقت

.عاد اليل يطيح الكاسات أول واحد معناته رسيع يف الكناسة 

األلغامكانسة

فيديو اللعبة

https://bit.ly/34m09oq
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https://bit.ly/34m09oq


:األدوات

.اللونبالستيك مختلفة يفكاسة+ كاسات بالستيك أو ورق 

:الطريقة

الكاسات مختلفة اللون تحتكاسةتبدأ اللعبة بوضع .. يلعبها أكرث من شخص
..  حبةبة املتسابق� بإنزال الكاسات من فوق لتحت حويبدأواالبالستيك 

مرة باليد اليم� ومرة باليد اليسار واليل يوصل أول واحد للون املختلف
.هو الفايز

حبةحبة 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2yyo7Rh
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https://bit.ly/2yyo7Rh


:األدوات

.كاسات بالستيك

:الطريقة

كاسات يتم رّص الكاسات وبعدها يبدأ املتسابق بجمع ال
..فوق بعض وحدة ورا الثانية

الزم تكونوا مركزين وبهداوة عشان ال تطيح الكاسات 
.ما كانت وقت زيادة عشان ترجعوها زي تاخذواوتضطروا 

اِبلعها

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2xb0SfJ
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https://bit.ly/2xb0SfJ


:األدوات

لصق+ كاسات بالستيك 

:الطريقة

قلب املتسابق� بيبدأواوبعدها .. رسم شبكة مربعات باللصق
مكان يفالكاسةالكاسات رأساً عىل عقب واليل يجيبها صح يحط 

.من الشبكة والفايز اليل يكّون خط 

..ثانيهبس بطريقة XOزي لعبة بالزبط

الطاولةممكن تحطوا ورق مربع ع : بدائل
).خانات نفس اليل يف الفيديو٩(

اقلب تغلب

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3bWrgZG
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https://bit.ly/3bWrgZG


:األدوات

كاسات بالستيك+ موياقارورة 

:الطريقة

..يف فريق٢أشخاص كل ٤يلعبوها 

ويحاولوا متسابق� من الفريق� برمي الكاسات من بعيديبدأوا
.داخل القارورةالكاسةيدخلوا إنهم املتسابق� الثاني� 

املسكة الخارقة

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2x0sZOY
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https://bit.ly/2x0sZOY


:األدوات

لصق+ بالون + كاسات بالستيك 

:الطريقة

بنفخ وضع مسارات باللصق عىل الطاولة ويبدأ املتسابق األول
بتجاوز الحواجز بواسطة الهواء اليلالكاسةالبالون ومترير 

..  خارج من البالون لحد ما يوصل آلخر املسار

.فريق يشجعلقيتواممتعة لو حتكونيلعبوها أكرث من شخص و 

ال يوقِّف

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2Vd9JG1
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https://bit.ly/2Vd9JG1


:األدوات

.موياقارورة 

:الطريقة

..قطعككالسيف إن مل تقطعه " الصوت: "يقول الشاعر

..  يكون فيه صوت شغال
الصوت املتسابق� برمي القارورة رأساً عىل عقب بالدور و إذا وقفويبدأوا

..يخرس الشخص اليل كان الدور عنده 

.صّح لسان الشاعر

الصوت كالسيف

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3dZMVlv
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https://bit.ly/3dZMVlv


:األدوات

.ورق مربع+ كاسات بالستيك + موياقارورة 

:الطريقة

..وجعل القارورة يف املستوى األول.. مستويات٣وضع الورق عىل 
خل تكون داالكاسةعىل القارورة والزم الكاسةتبدأ اللعبة برمي 

..ثالثالقارورة عشان ينتقل املتسابق للمستوى الثا� وبعدها ال

.كل ما زادت املستويات بانت مهارتك يف التسديد 

التسديد

فيديو اللعبة

https://bit.ly/3aRrAIX
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https://bit.ly/3aRrAIX


:األدوات

.عامود أو مسطرة+ كاسات بالستيك

:الطريقة

فوا نحط العامود عىل أي شيئ� مرتفعة بحيث يشكل حاجز يوق
.كل متسابقخلفه 

ق� برمي املتسابويبدأوابالستيك أساسية يف األرض كاسةو نضع 
.تسقط زي الصاروخ لألرضالكاسةبحيث إن " الجو"الكاسات من 

.ب� األم واألبهالتحديجربوا تسوا 

أرض-جو 

فيديو اللعبة

https://bit.ly/2UQEFwP
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https://bit.ly/2UQEFwP


:األدوات

لصق+ مفرش صغ� 

:الطريقة

بق� وضع حد بداية ونهاية عىل األرض باللصق ويجلسوا املتسا
..  باملفرش ل� خط النهاية يزحفوا ويبدأوافوق املفرش 

.أول واحد يوصل هوا الفايز

..يلعبوها أكرث من شخص 

الزحف

فيديو اللعبة

https://bit.ly/39S0ro7
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https://bit.ly/39S0ro7


يرسُّنا متابعتكم لنا 

ومشاهدة بقية األلعاب

@_challengezone

+966 5058005813

@_challengezone

@_challengezone

@challenge.zone


